
Zpráva o činnosti K ČT Hlinsko v roce 2015 
 

V roce 2015 hlinečtí turisté zorganizovali celkem 102 vlastních akcí. Poprvé jsme se přehoupli 
přes 100 akcí za rok. V průměru se jedná o jednu akci za 3,6 dne. Všech našich akcí se zúčastnilo 
celkem 3473 turistů, kteří celkem ušli krásných 21638 km a ujeli 7559 km na kole.  Tři 
nejdůležitější akce jsou součástí celostátního kalendáře KČT.  

            První se konala 4.dubna. a jmenuje se Hledání pokladu. Organizuje ji Václav Plíšková a 
zúčastnilo se jí 29 turistů. Jednalo se z poloviny o děti, pro které byly připraveny soutěže, hádanky 
a kvízy, jejichž splnění vedlo k nalezení pokladu, ve kterém se vedle pamětních mincí nalezlo pro 
děti i něco dobrého.                    

            Další tradiční a významnou akcí, která do Hlinska přilákala turisty z různých koutů 
republiky byl 37. ročník pochodu Krajem malířů vysočiny, jehož součástí je oblíbený pochod 
nazvaný Pohádkový les. Pochod se konal 8. srpna, jeho organizaci měl na starosti Václav Plíšek. 
Bez pomoci sponzorů by se tato akce nedala připravit. Proto by turisté chtěli poděkovat Gymnáziu 
Hlinsko, Mlékárně Hlinsko, Jednotě, Hlineckému pivovaru, Minibazaru, potravinám Navrátil, 
pekařství Vacek, drogerii Teta, prodejně ovoce a zelenina ul. Pod Rybníčkem a dalším. Tentokrát 
trasy vedly na jih od Hlinska k rybníku Řeka, Krucemburku, Vojnovu Městci a Sobiňovu.  Do této 
oblasti zamířily i tři trasy pro cyklisty. Pro účastníky tohoto pochodu bylo připraveno celkem 6 
pěších tras v délce od 6 do 50 kilometrů. V posledních letech je největší účast na nejkratší 
šestikilometrové trase pro děti, která se nazývá Pohádkový les. Organizátorka tohoto pochodu 
Václava Plíšková připravila na trase několik zastavení s pohádkovými bytostmi, které si pro děti 
připravili různé úkoly a po jejich splnění je neminula zasloužená odměna. Pohádkový les je také 
organizován v rámci akce „Toulavý kočárek“, což pořadatele zavazuje připravit trasu tak, aby se jí 
mohl zúčastnit i rodiče s kočárky. Celkem se KMV 2015 zúčastnilo 247 turistů. Poněkud nižší 
účast na letošním ročníku pochodu byla ovlivněna velkým vedrem, které na hlinecku panovalo 
v den pochodu. 

          Třetí významnou akcí pořádanou Klubem turistů v Hlinsku byl 32. ročník Silvestra na 
Chrudimce. Akci organizačně zajišťoval Vladislav Bárta. Po loňských zkušenostech jsme pro 
účastníky  připravil 1000 pamětních listů. Při krásném slunečném počasí dostal tisící návštěvník 
pamětní list dvě hodiny před koncem akce. Odhaduje se, že k prameni dorazilo rekordních 
minimálně 1300 turistů. Většina účastníků přišla pěšky, někteří si cestu zkrátili autobusem. Také 
cyklisté využili letošní mírné zimy a přijeli na kolech. Z Vojtěchova už po několikátý rok přijíždí 
skupina jezdců na koních. Příchozí účastníky přivítala příjemná atmosféra blížícího se Silvestra. 
Další rekord padl ve výši vybrané částce v rámci charitativní akce Novoroční čtyřlístek, která se 
pravidelně při této akci organizuje. Na Finančním odboru MÚ Hlinsko byly rozpečetěny tři 
pokladničky a v nich se nacházelo celkem 16495 korun. Předloni jsme se s 9713 Kč umístili na 
čtvrtém místě z 53 podobných akcí v republice, tak předpokládám, že bychom se letos mohli 
dostat na medailové pozice. To se dozvíme v březnu v časopise Turista. Vybrané peníze byly 
odeslány na konto čtyřlístku a budou použity na vybudování bezbariérové turistické cesty pro 
hendikepované turisty. U Chodova v Kunratickém lese byla slavnostně otevřena již desátá 
takováto stezka. Na tyto tři akce žádáme MÚ Hlinsko o přidělení grantu a už po několikátý rok 
musíme městu poděkovat za významnou finanční podporu takto organizované turistiky. 

         Stručně v této zprávě připomenu několik dalších významných akcí našeho klubu. Svoji 
turistickou sezónu jsme tradičně začali první den nového roku 2015 akcí nazvanou Novoroční 



sestup do údolí Doubravy. Jednalo se o její 32. ročník a zúčastnilo se jí 29 turistů, kteří obdrželi 
pamětní listy od dalších účastníků z KČT Havlíčkův Brod.  

      V době jarních prázdnin připravili Helena Severová a Dabmar Bártová vycházku pro děti na 
zříceninu hradu Lipnice a Lipnické lomy. Vycházky se zúčastnilo 19 turistů.  

 24. února zorganizoval Jan Benda přednášku o historii města Hlinska. Přednášky se 
zúčastnilo 30 turistů.  

 8 turistů se 13.června zúčastnilo pochodu pod vedením Dany Kejzlarové. Pochod vedl  ze 
Slatiňan na Kočičí hrádek a rozhlednu Bára.   

 Pod vedením Evy Titlbachové se 21.6. zúčastnilo 7 turistů pochodu z Hlinska do Ležáků 
v rámci pietní akce vypálení obce Ležáky.  

 Počátkem července D Kejzlarová připravuje pro naše turisty týdenní turistickou akci 
v některé z atraktivních lokalit naší republiky. Tentokrát bylo ubytování zajištěno v Jablonci a na 
pochody a vyjížďky na kole se vyráželo do Jizerských hor. Této oblíbené akce se zúčastnilo 32 
turistů.  

 Musím poděkovat Václavu Plíškovi, Evě Titlbachové a Jindře Klikové za zorganizování naší 
účasti na akci „Tady neziskovky“, kde jsme prezentovali činnost našeho klubu.  

 Mezi další oblíbené turistické akce patří Vánoce v lese. Akci 23.prosince. připravil Václav 
Plíšek a zúčastnilo se jí 60 turistů.  

 V loňském roce se nám úspěšně rozběhla nová turistická disciplína, a tou je hledání kešek. 
Světlana Hudcová a Jirka Dyntar pro nás připravili 3 vycházky za keškami do okolí Hlinska, 
kterých se zúčastnilo 13 turistů a nalezli při nich celkem 8 kešek. Kešky se sbírají pod hlavičkou 
KČT Hlinsko i na všech zájezdech a celkem je jich takto zaregistrováno už 102. Pro letošní rok si 
Světlana a Jirka nechali vyrobit 100 dřevěných odznaků s logem našeho klubu, které budou 
vyměňovat za jiné pamětní odznaky. Oba organizátoři budou v  ;této činnosti pokračovat i v roce 
letošním, a protože kešky v okolí Hlinska jsou již vysbírané, budou se vydávat i za hranice našeho 
města. 

 Největší účast a největší množství našlapaných kilometrů je na úterních a čtvrtečních 
vycházkách. Úterní vycházky v roce 2015 vedl většinou Václav Plíšek a čtvrteční  Zdenka 
Dvořáková. Úterních vycházek bylo celkem 47, vedly do vzdálenějších míst,  našlapalo se při nich 
10762 km a zúčastnilo se jich v součtu celkem 852 turistů. Čtvrteční vycházky směřovaly do 
bližšího okolí Hlinska, bylo jich celkem 25, ušlo se při nich 2233 km a zúčastnilo se jich 279 turistů. 
V příštím roce už čtvrteční vycházky nepovede Zdenka Dvořáková, ale povede je Jaroslav Beneš. 
Tím bych chtěl Zdence poděkovat za několikaleté vedení a organizaci čtvrtečních vycházek a 
zároveň bych chtěl Jardovi popřát, aby se mu při přípravě čtvrtečních vycházek dařilo.   

           V činnosti našeho klubu se velké oblibě těší jednodenní autobusové zájezdy. V loňském 
roce jsme si jich naplánovali celkem 12.  Bohužel dva z nich se pro menší zájem museli zrušit. 
Byly to dva zářijové zájezdy do Lužických hor a Jestřebích hor.  

Autobusových zájezdů se zúčastnilo celkem 109 členů KČT při 399  účastích a našlapali při nich 
5391 km.  

21.3. se uskutečnil pod vedením Dany Máškové zájezd do Poličky a  zúčastnilo se ho  53 turistů. 



11.4. se uskutečnil pod vedením Vendulky Plíškové zájezd do Brna a okolí a  zúčastnilo se ho  48 turistů. 

9.5.  se uskutečnil pod vedením Jana Ungra  zájezd podél Lužnice  a  zúčastnilo se ho 47  turistů. 

16.5. se uskutečnil pod vedením Jana Bendy zájezd na Mostecko a Budeč  a  zúčastnilo se ho 42 turistů. 

23.5.  se uskutečnil pod vedením  Vladislava Bárty zájezd do Polska na gory Krucze  a  zúčastnilo se ho 32  

turistů. 

6.6.   se uskutečnil pod vedením  manž. Drahošových  zájezd na Hostýnské vrchy  a  zúčastnilo se ho 36 

turistů. 

20.6.  se uskutečnil pod vedením   Jana Bebdy   zájezd do  Vídně a  zúčastnilo se ho  42 turistů. 

15. 8. se uskutečnil pod vedením Boďi Pospíšila   zájezd na Rezek a Harrachova  a  zúčastnilo se ho 35  

turistů. 

29.8.  se uskutečnil pod vedením Jana Ungra  zájezd do Máchova kraje a  zúčastnilo se ho 28 turistů. 

10.10.  se uskutečnil pod ved. Vendulky Plíškové  zájezd do Ostravy a do Ocel. města a  zúčastnilo se ho 47 

turistů. 

            Protože se v loňském roce autobusové zájezdy nenaplňovaly tak dobře jako v minulých 
letech, tak jsme pro letošní rok přistoupili k jejich redukci. Při nižší účasti se musela část nákladů 
hradit z oddílové pokladny. Letos jich nebude tolik a proto si hlídejte, abyste se včas přihlásili. A 
zároveň bych vás chtěl vyzvat k větší disciplinovanosti při placení zájezdů. 
Přestože činnost klubu je možné celkově hodnotit kladně, tak má i své problémy. Trvale je to 
minimální podíl mládeže mezi členy klubu. V klubu jsou pouze  4 mládežníci do 19 let mezi 151 
členy. Nadále platí, že mládež do 19 let cestuje za poloviční náklady. Ale ani toto opatření nevede 
k  nárůstu této věkové kategorie. Světlou výjimkou jsou akce pořádané Vendulkou Plíškovou, 
která dokáže na Pohádkový les, Hledání pokladu i svůj autobusový zájezd přitáhnout větší počet 
mládeže, ale bohužel se těchto akcí zúčastňují děti, které nejsou našimi členy. Vendulka ukázala 
jedu z cest, jak do budoucna tento ukazatel zlepšit. Dobře připravená akce, zaměřená na tuto 
cílovou skupinu, děti přiláká . 
        Když jsme u těch výhod, tak nadále platí, že členové Klubu mají 20 % slevu na dopravu na 
všech akcích v roce 2016. Ve stejném rozsahu jako v roce 2015 se budou vyplácet odměny za 
náklady vynaložené při organizování akce a při výkonu funkce. Organizátorům autobusových 
zájezdů, úterních a čtvrtečních vycházek Klub zaplatí časopis Turista na rok 2016. 
          Další problém Klubu spočívá v malém počtu cykloznačkařů, kteří by byly ochotni dělat 
revize značených tras na Chrudimsku. KČT zajistí zdarma vyškolení. Jedná se o placenou 
činnost. Kdo jezdíte na kole a měl byste zájem dělat tuto práci, přihlaste se u mě. Kromě mě dělají 
revize ještě manž. Šárka a Ant. Hladkých, Ladislav Mrázek a Zdeněk Modráček, kterým tímto za 
tuto činnost děkuji. 
 Když jsem u těch značkařů, tak se sluší poděkovat těm, kteří opravují a značí pásové pěší 
značky. Jsou jimi Václav Plíšek, manželé Ladislava a Josef Vítkovi, Jaroslav Čermák a Hana 
Prášková.  Také oni by mezi sebou přivítali jednoho nového zájemce o tuto důležitou činnost. 
 Na závěr se sluší poděkovat dvěma desítkám vedoucích turistiky, kteří se podílejí na 
přípravě všech našich akcí. Chtěl také bych poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a 
průběhu KMV, Pohádkového lesa a Silvestra na Chrudimce. Pro jistotu nebudu jmenovat, protože 
bych mohl na někoho zapomenout a to bych udělal nerad. 



            O činnosti klubu se více dozvíte ve dvou skříňkách ve městě a na webových stránkách 
klubu (www.hlinecko.cz/kct), kde získáte aktuální informace z virtuální nástěnky klubu a můžete si 
zde prohlédnout i fotografie z našich akcí. Hlinečtí turisté ve svých řadách přivítají každého, kdo 
rád chodí a rád tráví volný čas v přírodě. 
           Úplně na závěr bych se zde chtěl ještě zmínit ještě o jedné příhodě, která mě moc a moc 
potěšila. Jedna turistka se mi svěřila (já ji nebudu jmenovat, ale ona se pozná) o tom, jaké štěstí ji 
na stará kolena potkalo a jakou báječnou partu poznala mezi hlineckými turisty. A jak se s nimi 
dostává na další a další místa v blízkém a vzdáleném okolí a v celé republice i v zahraničí, o 
kterých neměla ani tušení. A proto si myslím, že práce v klubu má smysl a má smysl v ní 
pokračovat.   
 Děkuji za pozornost. 
 
21.ledna 2016, Vladislav Bárta 
 


